
Els desplaçaments forçosos de població no 
són nous però en el darrers dos anys hem vist 
com s’ha incrementat el nombre de persones 
que, a través del mar Mediterrani, han tocat 
sòl europeu. Els diferents governs han respost 
amb polítiques cada cop més restrictives i 
s’han repetit les vulneracions de drets humans. 
Malgrat decaure l’atenció informativa, molta 
gent continua arribant cada dia. Les solucions 
polítiques no arriben però la societat civil actua.  

Es tracta d’una problemàtica europea i 
global, i calen solucions globals. Lafede.cat i 
Stop Mare Mortum consideren necessària la 
coordinació d’accions a casa nostra, i arreu. 
Aquesta trobada té com a objectiu promoure el 
treball en xarxa entre les entitats i moviments 
socials que centren la seva feina en la defensa 
del dret a la lliure circulació de les persones, 
especialment a la zona de la Mediterrània.

Amb la participació d’organitzacions de Grècia, 
França, Itàlia, Mali, Níger o Turquia, entre d’altres.

 ● Quin és el treball de les entitats i moviments socials  
d’Europa i de la ribera sud de la Mediterrània en 
relació a la lliure circulació de les persones?

 ● Quines estratègies i mecanismes d’incidència política  
estem fent  servir les diferents organitzacions als 
diferents països i com es poden coordinar?

 ● Com comuniquem sobre les migracions?  
Quines estratègies d’informació, comunicació i 
sensibilització estem fent servir les diferents organitzacions 
als diferents països i com es poden coordinar?

15 de desembre de 16 h a 21 h (sopar 8€) 
Cotxeres de Sants 
Carrer de Sants, 79.   L1 o L5 Plaça de Sants

16 de desembre de 17:30 h a 21 h 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3.   L3 Drassanes

OrganitzenDeconstruïm l’Europa Fortalesa  
Teixim xarxa
Trobada Mediterrània d’Organitzacions i Col·lectius  
sobre Mobilitat Internacional 
Barcelona, 15 i 16 de desembre de 2016

@lafede_cat
@stopmaremortum

MÉS 
INFORMACIÓ

relacions.stopmm@gmail.com

Aquesta activitat forma part de:

INSCRIPCIONS 
GRATUÏTES 
Reserva la teva plaça: 

https://goo.gl/forms/oysZUbNdN07bCEl03

http://www.lafede.cat/


Dijous 15 de desembre (16 h a 21 h)
Cotxeres de Sants  
Carrer de Sants, 79.   L1 o L5 Plaça de Sants

 16 h – 16.15 h:  Benvinguda
 16.15 h – 16.30 h:  Fluxos migratoris al món

 ● Karlos Castilla, doctor en dret i membre de SOS Racisme 
i Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

 16.30 h –18 h:  Taula d’experiències
 ● Kyra Bessa, Pipka Lesvos Solidarity (Grècia)
 ● Zanobi Tosi, Oxfam (Itàlia)
 ● Lucia Borghi, Borderline Sicilia (Itàlia)
 ● Özhan Önder, Immigration Solidarity (Turquia)
 ● Nabila Marcos, Arab Reissance for Democracy and 
Development – ARDD Legal Aid (Jordània)

 ● Romial Kenmogne, Africans Diaspora Youth Network in Europe (ADYNE)

 18 h – 18.15 h:  Pausa
 18.15 h – 19 h:  Diàlegs – Teixim xarxa

 ● Harald Glöde, Borderline – Europe
 ● Romial Kenmogne, ADYNE
 ● Tcherno Hamadou Boulama, Xarxa Boat4People

 19 h – 20.30 h:  Taula d’experiències
 ● Patrice Boukar Zinahad, Association des Refoules 
d’africe Centrale au Mali – ARACEM (Mali)

 ● Hamadou Boulama, Alternative Espaces Citoyens (Níger)
 ● Juanjo Rodríguez, Asociación pro Derechos 
Humanos de Andalucía – APDHA (Espanya)

 ● Héloïse Mary, Bureau d’Accueil et d’Accompagnement 
des Migrants – BAAM (França)

 ● Mediterraean Hope (Itàlia)

 20.30 h – 21 h:  Conclusions
 21 h – 22.30 h:  Sopar (8€) – Continuem compartint

Divendres 16 de desembre (17:45 h a 21 h)
Rosa Sensat  
Av. de les Drassanes, 3.   L3 Drassanes

 17.45 h – 18 h:  Presentació dels tallers
 18 h – 20.30 h:  Tallers
Amb la col·laboració de les entitats participants 
el dia 15 i d’altres convidades.

Taller 1. Quines estratègies comunes marquem per a 
canviar les polítiques migratòries europees? 
Dinàmica participativa per identificar línies estratègiques de treball 
i coordinació conjunta en incidència política i mobilitzacions. 
Els i les ponents del dia anterior hi seran presents.

Modera: Stop Mare Mortum

Taller 2. Com mantenim i ampliem el suport de la 
ciutadania a les persones desplaçades? 
Amb aportacions de: 

 ● Hibai Arbide, freelance a Grècia
 ● David Casablancas, cap d’Internacional de Catalunya Ràdio
 ● Agus Morales, periodista de 5W
 ● Xavi Rosiñol, campanya Casa Nostra Casa vostra
 ● Francesc Mateu, Oxfam Intermón Catalunya
 ● Pascale Coissard, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

Debat posterior
Modera: Lafede.cat

 20.30 h – 21 h:  Tancament

Programa

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


